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Pénzügli és Számviteli Osztály

Hegyesd Onkormányzata
Stark Sándor Polgármester Úr
Hegyesd
Zrínyi M. u. 1.
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Vaglonkezelési díj ak elszámolása

Tisztelt polgármester

Ügyintéző:

Farsang Attila

Ügyiratszárr-r:

4533-10712015
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Mint ahogy azÖn előtt is bizonyára ismert, a20ll. évi CCIX. sz. törvény ,,aviziközműszolgáltatásról" (továbbiakban: Vksztv.) 2015. július 24-től hatályos módosítása aközművagyon értékmeghatátozását elhalasztotta és egy későbbi idópontban (2019. december
3I.) határozta meg annak elkészítésihatáridejét. Ennek következtében azEllátásért felelós Önkormányzatok visszavonták korábbi megbízásukat, melyben a vagyonértékelés
elkészítésével
a BAKONYKARSZT Zrt-t biáák meg.

A

Társaság lgazgatósága és Felügyelő Bizottsága már korábban - 2013. december l8-i

ülésén- hozott határozata értelmében:

EII.

(XII.18.t sz. FEB hatdrozat
A BAKONYKARSZT ZrL lgazgatósága és Felagyelő Bizottsága javasolja, hog1l a Társaság az ellátásértfelelősökkel szembenfennállófejlesztésiforrások eg,lenlegét a Tórsaság
hosszú távú kötelezettségeinek csökkenéseként, vagl növeléseként, az elszámolás eglenlegétől Jüggően tartsa nyílván. A követelés/tartozás elszámolása a vag,,onkezelési díjjat
szemben történjen. A tartozást felhalmozó ellótásért felelősök az őkeí megillető vagyonkezelési díjból ,,törlesszék" a Tórsaság felé kötelezettségeiket. A követeléssel rendelkező
ellátasértfelelősök víziközművein pedig a megtérülő ,,tartozás" függvényében a Társaság
49/2013.

víziközmű fej

le

18.I sa Ig. és 34/2013.

sztést haj ts on végre a követelés mértékéig.

Eá

követően a BAKONYKARSZT Zrt. megküldte azÖnkormányzatokrészére a fennálló tartozásokról/követelésekről szóló kimutatásokat, legutóbb ez év nyarán küldttink errő|
egy aktuális elszámolást.

Az

elmaradt vagyonértékelés következtében elszámolási kötelezettsége keletkezett Társaságunknak, hiszen aKözgyűlés döntése értelmében a vagyonkezelési díjak - 2013;2014
évek vonatkozáséban - nem kerültek kifizetésre, ezek a vagyonértékelés fedezetétképez-

ték volna.

Uzemegvségck:

Ajka, Fó út 62, Tel.: 88l'3 12-166. Fax: 88/3 i2_567
8291 Nagyvázson1,, Petőfi S. u.2/C Tel./Fax: 88/264-355
8522 Nemesgörzsön1,, Zrínyi 1.29. Tel.: 89/3,19-690
8,{00

E100 Várpalota, Póti út 1. Tel.: 88i471-710" Fax: 88l471-114
8200 Veszprém, Pápai út 4l. Tel.: 88/425-099, Fax: 88i425-498
8420 Zirc, Bakonybéli r_r. 5. Tel.: 8B/,1l6-469, Fax: 8Sizl14-666
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A kialakult helyzet rendezésére azlgazgatóság

a következő

határozatot hozta:

25/2015. MI. 24.I sz,Ie. határozat
vaglonértékeléselhalasztása esetén, azokkal az Ellátasért felelősökkel,

A

akik korábbi

megbízasukat visszavonják, a BAKONYKARSZT Zrt. a visszavonásról szóló képviselőtestületi határozat kézhemételétkövető 30 munkanapon belül elszámol, a 20l4. december
31. fordulónapig megképződött vaglonkezelési díjjal, a 19/20l3. (nL 18.) számú IG és
34/20l3. 6n. 1B.) számú FEB határozatokbanfoglalt előírásoknakmegfelelően.

Ezek az elszámolások folyamatosan megtörténnek, abeérkezett megbízások visszavonásának fiiggvényében.
Ezek után szükségessé válik a vagyonkezelési díj jövóbeni rendezése, Mivel a Vksztv. a
használati díjak tekintetében megtiltja annak más irányú felhasználását (18. §), valamint
előírja a gördülő fejlesztési terv készítését(1 1. §), ezért azlgazgatőság a következő qánlást fogalmazta meg azEllátásért felelősök irányába:
28/2015. (X. 0I.I sz" Ie. határozat
A BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. Igazgatósága javasolja az Ellátásért Felelősölcrtek, hogl 20l6. január 1-jét követően, akilmek nincs -fejlesztésiforrás vonatkozásában - tartozásuk a BAKONYKARSZT Zrt. felé, a vaglonkezelési díjat - mintfejlesztési
forrást - haglják a Társaságnől. Az ígl képződött forrást a Társaság köteles a gördüIő
fejlesztési terv forrásai között szerepeltetni és az Ellátósért Felelőssel történő egleztetést
követően az Ellátásért Felelős tulajdonát képező, de a Társaság vaglonkezelésében lévő
víziközmű fej le sztésre fordítani.

Kérem Tisáelt Polgármester Urat/Hölgyet, hogy amennyiben egyetért a fentebb megfogalmazottjavaslattal, űgy azt Társaságunk felé mielőbb jelezni szíveskedjen annak érdekében, hogy 2016-tól a vagyonkezelési díjak elszámolását határozatuknak megfelelően
tudjuk végrehajtani.

Kérem, hogy döntésükről legkésőbb 2015. december 3l-ig szíveskedjen tájékoztatni.

Veszprém, 2015. október

2l.
Tisáelettel:
Kugler Gyula
vezéigazgaíő

